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II

(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DIRECTIVA DO CONSELHO
de 13 de Novembro de 1989

relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos
Estados-membros em matéria de rotulagem dos produtos do tabaco
( 89 / 622/ CEE )

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo
1009A,

Tendo em conta a proposta da Comissão (*),

Em cooperação com o Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3 ),

Considerando que existem divergências entre as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados
-membros em matéria de rotulagem dos produtos do taba
co ; que essas disparidades são susceptíveis de criar entraves

Considerando que o Conselho Europeu sublinhou em
Milão , em 28 e 29 de Junho de 1985 , o interesse de se

lançar um programa de acção das Comunidades Europeias
contra o cancro ;

Considerando que o Conselho e os representantes dos
Governos dos Estados-membros, reunidos no Conselho, na

sua resolução de 7 de Julho de 1986 relativa a um
programa de acção das Comunidades Europeias contra o
cancro (4), fixaram como objectivo deste programa contri
buir para melhorar a saúde e a qualidade da vida dos
cidadãos das Comunidades reduzindo o número de cancros

e que, a este título, consideraram prioritária a luta contra o
tabagismo ;

às trocas comerciais, levantando assim obstáculos ao esta
belecimento e ao funcionamento do mercado interno ;

Considerando a importância , para a protecção das pessoas,
da aposição nas unidades de embalagem de todos os
produtos do tabaco de uma advertência relativa aos riscos
que representa para a saúde a utilização destes produtos ;

Considerando que se devem eliminar esses eventuais obs
táculos e, para o efeito, submeter a colocação no mercado e
a livre circulação dos produtos do tabaco a regras comuns
no que se refere à sua rotulagem ;

Considerando que, para reforçar a protecção da saúde das
pessoas, é necessária à informação e à educação para a
saúde dos cidadãos a indicação do teor de condensado e de
nicotina nos maços de cigarros ;

Considerando que essas regras comuns devem ter devida
mente em conta a protecção da saúde das pessoas ;

Considerando que a presente directiva contém prescrições
que serão revistas com base na experiência adquirida e na
evolução dos conhecimentos médicos neste domínio, com o
objectivo de se alcançar uma maior protecção das pes

(1 ) JO
JO
(2) JO
JO
(3) JO

soás ;

n?
n?
n?
n?
n?

C
C
C
C
C

48 de 20. 2. 1988 , p. 8 , e
62 de 11 . 3 . 1989 , p. 12 .
12 de 16. 1 . 1989 , p. 106 e
291 de 20 . 11 . 1989 .
237 de 12 . 9. 1980, p. 43 .

(4) JO n? C 184 de 23 . 7. 1986 , p. 19.
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Artigo 4"

Considerando, finalmente, que os efeitos das iniciativas

previstas na presente directiva serão tanto mais benéficos
para a saúde pública quanto essas iniciativas possam ser
acompanhadas de programas de educação sanitária durante
a escolaridade obrigatória e de campanhas de informação e
de sensibilização,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Arttgo 1 .

1 . Todas as unidades de embalagem dos produtos do
tabaco devem apresentar, na superfície mais visível, na ou
nas línguas oficiais do país de comercialização final, a
advertência geral : « Prejudica gravemente a saúde.».

2. Nos maços de cigarros, a outra grande superfície da
embalagem deve apresentar, na ou nas línguas oficiais do
país de comercialização final , advertências específicas que
alternarão de acordo com a seguinte regra :
— cada Estado-membro elaborará uma lista de advertên

cias exclusivamente a partir das que constam do

A presente directiva tem por objecto a harmonização das
disposições legislativas, regulamentares e administrativas
dos Estados-membros respeitantes às advertências relativas
à saúde que devem constar nas unidades de embalagem dos
produtos do tabaco , e às menções do teor de condensado e
de nicotina que devem constar nos maços de cigarros,
tomando por base um nível elevado de protecção da saúde
das pessoas pela redução dos danos causados à sua saúde
pelo tabagismo.

— as advertências específicas adoptadas serão impressas
nas unidades de embalagem de modo a garantir o
aparecimento de cada advertência numa quantidade
igual de unidades de embalagem, com uma tolerância

Artigo 2o.

3 . Os Estado-membros podem prever que as advertências
referidas nos n?s 1 e 2 sejam acompanhadas da referência à
autoridade que as emite.

anexo ,

de mais ou menos 5 % .

Para efeitos da presente directiva , entende-se por :
1 . Produtos do tabaco : os produtos destinados a serem

fumados, inalados, chupados ou mascados desde que
sejam, mesmo parcialmente, constituídos por tabaco ;
2 . Condensado : o condensado de fumo bruto anidro e

isento de nicotina ;

4 . Nos maços de cigarros, as advertências referidas nos
n?s 1 e 2 devem cobrir pelo menos 4 % de cada grande
superfície da unidade de embalagem com exclusão da
menção à autoridade referida no n? 3 . Esta percentagem é
elevada para 6 % nos países com duas línguas oficiais e
para 8 % nos países com três línguas oficiais.

3 . Nicotina : os alcalóides nicotínicos.

Artigo 3 .
1 . O teor de condensado e de nicotina a mencionar

As advertências exigidas nas duas grandes superfícies de
cada maço de cigarros :
a) Devem ser claras e legíveis ;

obrigatoriamente nos maços de cigarros será medido segun
do os métodos ISO 4387 e ISO 3400 .

2. A exactidão das menções apostas nos maços será verifi
cada segundo a norma ISO 8243 .
3 . As menções serão impressas na face lateral dos maços
de cigarros na ou nas línguas oficiais do país de comerciali
zação final, em caracteres perfeitamente legíveis sobre
fundo contrastante e de forma a abrangerem pelo menos
4% da superfície correspondente. Esta percentagem é
elevada para 6 % nos países com duas línguas oficiais e
para 8 % nos países com três línguas oficiais.
4. Todos os anos em Janeiro , os Estados-membros en
viarão à Comissão a lista dos teores de condensado e de

nicotina dos cigarros comercializados no respectivo merca
do. A Comissão publicará esses dados no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

b) Devem ser impressas em corpo « negro » ;

c) Devem ser impressas sobre fundo contrastante ;

d) Não podem ser apostas em local em que possam ficar
danificadas ao abrir o maço ;
e) Não podem ser colocadas na folha transparente, nem
em qualquer outro papel de invólucro exterior da
embalagem.

5 . Nos produtos do tabaco que não sejam os cigarros, a
advertência geral prevista no n? 1 deve ser impressa ou
aposta de modo inamovível num local bem patente sobre
fundo contrastante e de modo a ser facilmente vista,
claramente legível e indelével. Não deve nunca ficar dissi

mulada, velada ou separada por outras indicações ou
imagens.
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Artigo 5 .

Artigo 9?

A adaptação das disposições da presente directiva ao
progresso técnico limita-se aos métodos de medição e de

1 . Os Estados-membros adoptarão as disposições legisla
tivas, regulamentares e administrativas necessárias para
darem cumprimento à presente directiva até 1 de Julho de

verificação referidos nos n?s 1 e 2 do artigo 3?

1990 .

Desse facto informarão imediatamente a Comissão e comu

Artigo 6.

Com vista à adaptação ao progresso técnico referida no
artigo 5?, a Comissão será assistida por um comité consul
tivo, composto por representantes dos Estados-membros e
presidido pelo representante da Comissão.

nicar-lhe-ão as disposições de direito interno que tenham
adoptado no domínio abrangido pela presente directiva.

A Comissão publicará no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias as listas nacionais de advertências previstas no
n? 2 , primeiro travessão , do artigo 4?

2. Os Estados-membros porão em vigor as disposições
legislativas , regulamentares e administrativas acima men
Artigo 7?

O jrepresentante da Comissão submeterá à apreciação do
comité um projecto das medidas a tomar. O comité emitirá
o seu parecer sobre esse projecto num prazo que o presi
dente pode fixar em função da urgência da questão em
causa, se necessário procedendo a uma votação.

O parecer deve ser exarado em acta ; além disso , cada
Estado-membro tem o direito de solicitar que a sua posição

cionadas até 31 de Dezembro de 1991 .

Todavia, poderão ainda ser comercializados :

— até 31 de Dezembro de 1992 , os cigarros e

— até 31 de Dezembro de 1993 , os outros produtos de
tabaco

existentes em 31 de Dezembro de 1991 e não conformes

com a presente directiva .

conste da acta .

A Comissão tomará na melhor conta o parecer emitido
pelo comité. O comité será por ela informado do modo
como o seu parecer foi tomado em consideração.

3 . Os Estados-membros que, depois de 31 de Dezembro
de 1991 , alterarem as suas listas de advertências previstas
no n? 2, primeiro travessão, do artigo 4?, comunicarão,
dezoito meses antes da sua aplicação, essa alteração à
Comissão, que a publicará no Jornal Oficial das Comuni
dades Europeias.

Artigo 8°
Artigo 10?

1 . Os Estados-membros não podem, por considerações
relativas à rotulagem, proibir ou restringir o comércio dos
produtos conformes com a presente directiva.

2. As disposições da presente directiva não afectam a
faculdade dos estados-membros de estabelecer, no respeito
pelo Tratado , as exigências que considerem necessárias
para garantir a protecção da saúde das pessoas por ocasião
da importação, da venda e do consumo dos produtos do
tabaco, desde que isso não implique alterações da sua
rotulagem relativamente ao disposto na presente directiva.

Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva.

Feito em Bruxelas, em 13 de Novembro de 1989 .
Pelo Conselho
O Presidente
C. EVIN
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ANEXO

Lista de advertências relativas à saúde referida no n? 2, primeiro travessão, do artigo 4?

A. Advertências que devem constar obrigatoriamente das listas nacionais
1 . Fumar provoca o cancro.

2 . Fumar provoca doenças cárdiò-vasculares.

B. Advertências de entre as quais os Estados-membros podem escolher
1 . Fumar provoca doenças mortais .
2 . Fumar mata .

3 . Fumar pode matar.

4. Se está grávida: ao fumar prejudica a saúde do seu filho.
5 . Proteja as crianças; não as obrigue a respirar o seu fumo.
6 . Ao fumar prejudica a saúde do próximo.
7 . Deixando de fumar, reduz os riscos de doenças graves.

8 . Fumar provoca cancro, bronquite crónica e outras doenças pulmonares.

9 . Mais de . . . pessoas morrem anualmente em . . . (nome do país) de cancro do pulmão.
10. Anualmente, morrem na estrada . . . (nome dos nacionais de um país) — são . . . vezes mais os que
morrem devido ao tabagismo.

11 . Todos os anos o tabagismo faz mais vítimas que os acidentes de viação.
12. Os fumadores morrem prematuramente.
13 . Para ser saudável, não fume.

14. Poupe dinheiro: deixe de fumar.
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DECISÃO DO CONSELHO
de 20 de Novembro de 1989

que altera a Decisão 88 /390/CEE relativa a uma ajuda específica para o desenvolvimento
das estatísticas agrícolas na Irlanda
( 89 / 623 / CEE )

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 43?,

Tendo em conta a proposta da Comissão (*),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e So
cial (3),

A Decisão 88 / 390 / CEE é alterada do seguinte modo :

1 . No n? 1 do artigo 39, a primeira frase passa a ter a
seguinte redacção :
« 1 . A organização do novo sistema de inquéritos
previsto no artigo 1? assumirá a forma de programa,
que terá início em 1988 e se desenrolará ao longo de
um período de quatro anos ( 1988 / 1991 ).».

2 . No n? 1 artigo 4?, o proémio passa a ter a seguinte
redacção :
« 1 . De 1988 a 1991 , a Irlanda porá em prática o
programa previsto no anexo. A Irlanda elaborará todos
os anos (ano t), no mês de Junho de 1988 e de 1989 e

no mês de AbrÚ dos anos de 1990, 1991 e 1992 : ».
Considerando que é oportuno por razões de fiabilidade e de
redução de custos, proceder à criação do ficheiro de
explorações, ultima fase do plano estabelecido pela Decisão
88 / 390/ CEE (4), paralelamente com o recenseamento da
população de 1991 ;

Considerando que é, por isso, conveniente prolongar até
1991 a duração prevista do plano , sem alterar o montante

3 . O anexo é substituído pelo que figura em anexo à
presente decisão.
Artigo 2?

Em Setembro de 1992, a Comissão apresentará ao Con
selho um relatório sobre a execução do programa e nome
adamente sobre os resultados obtidos.

da contribuição comunitária ;
Artigo 3?

Considerando que, por razões de boa gestão administrati
va, se deve adiar a data de entrega à Comissão do relatório
sobre o estado dos trabalhos e do programa anual porme

A Irlanda é destinatária da presente decisão.

norizado ;

Feito em Bruxelas, em 20 de Novembro de 1989.
Pelo Conselho

Considerando que, para ter em conta as novas disposições,
é conveniente alterar o programa descrito no anexo da
citada decisão,

(!) JO n? C 234 de 12. 9 . 1989, p. 3 .
(2) JO n? C 281 de 20. 11 . 1989.
(3 ) Parecer emitido em 18 de Outubro de 1989 (ainda não
publicado no Jornal Official ).
(4) JO n? L 186 de 16 . 7. 1988 , p. 39.

O Presidente
H. NALLET

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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ANEXO

« ANÈXO

CALENDÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO TRIENAL DE DESENVOLVIMENTO
1988 / 1991

Primeiro ano — 1988

Em 1988 será executado o seguinte programa de trabalho :

— testes-piloto, em larga escala, de uma nova abordagem dos inquéritos pelo correio serão realizados em
paralelo com o sistema tradicional de inquéritos por agentes ,
— os resultados dos testes-piloto serão examinados tendo vista a determinação dos melhores procedimentos de
inquérito, prestando-se particular atenção à concepção do questionário, envio e recolha dos formulários,
aos processos de acompanhamento dos casos em que não se tenha obtido resposta e aos requisitos para o
tratamento dos dados,

— serão efectuadas comparações directas entre os dados obtidos através do novo método e os obtidos pelo
método de inquérito existente, a fim de estabelecer conexões que permitam manter a continuidade nas
estimativas populacionais produzidas durante o período transitório,

— as fontes administrativas disponíveis serão examinadas tendo em vista a determinação do seu potencial
estatístico e, em particular, até que ponto podem ser incorporadas num sistema de registo exaustivo e
actualizado de explorações agrícolas,
— dar-se-á início ao programa de aquisição de um computador e dos demais equipamentos de suporte
necessários (hardware e software),
— dar-se-á início aos trabalhos de desenvolvimento do sistema computorizado de gestão e tratamento dos
inquéritos ,

— dar-se-á início aos programas de formação do pessoal envolvido na realização e tratamento dos
inquéritos .

Segundo ano — 1989

O programa de trabalho de 1988 será prosseguido com os seguintes pontos-chave ou aditamentos :
— completar-se-á a transição do sistema funcionando inteiramente pelo correio para os inquéritos anuais e o
novo sistema assim estabelecido será mantido numa base provisória, até se completar o programa geral de
desenvolvimento.

— proceder-se-á à adaptação do inquérito pelo correio de Junho de 1989 , de forma a responder às
necessidades dos inquéritos comunitários sobre a estrutura das explorações agrícolas [Regulamento (CEE )
n? 571 / 88 0 ), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 807/ 89 (2)].
— iniciar-se-ão os preparativos dos trabalhos de campo, a empreender em 1991 , com vista ao estabelecimento
de um novo registo exaustivo das explorações .
Terceiro ano — 1990

O programa de trabalho iniciado nos dois anos anteriores será continuado em 1990, com especial incidência
nos seguintes aspectos :

— prioridade ao tratamento das respostas ao inquérito pelo correio, de Junho de 1989, de forma a cumprir o
prazo de entrega fixado, no âmbito do projecto Eurofarm, para a transmissão ao Eurostat dos dados
relativos às explorações individuais ,

— análise pormenorizada das vantagens de relacionar a criação do registo das explorações com o censo
populacional de 1991 ,
— desenvolvimento dos sistemas de tratamento informatizados, etc., de forma a poder tratar o novo registo e
o recenseamento geral da agricultura , que terá igualmente lugar em 1991 .

( 1 ) JO n? L 56 de 2. 3 . 1988 , p. 1 .

(2) JO n? L 86 de 31 . 3 . 1989 , p. 1 .
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Quarto ano — 1991

O programa de desenvolvimento será concluído em 1991 , com o estabelecimento de um registo informatizado
das explorações, na sequência de uma operação de campo de grande escala no segundo trimestre de 1991 .

O novo registo será utilizado como ponto de partida de uma série permanente de inquéritos anuais pelo correio,
em 1992, que substituirão as séries provisórias estabelecidas em 1988 / 1989. Serão igualmente implantados os
procedimentos destinados a manter actualizado o registo de base, através das ligações a ficheiros oficiais e do
uso de inquéritos especiais ».
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DECISÃO DO CONSELHO
de 20 de Novembro de 1989

que altera a Decisão 81 /518/CEE relativa à reestruturação do sistema de inquéritos
agrícolas em Itália
( 89 / 624 / CEE )

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 43?,

Tendo em conta a proposta da Comissão (*),

« Contudo, o programa das acções a realizar em 1990
será comunicado um mês após notificação da decisão.
O relatório relativo à experiência adquirida com a
execução do programa 1989 e o programa relativo às
acções a empreender em 1991 serão comunicados em
Abril de 1990 . O relatório relativo à experiência adqui
rida com a execução do programa 1990 será comunica
do em Abril de 1991 . O relatório sobre a experiência
adquirida com a execução do programa 1991 será
comunicado em Abril de 1992 .».

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),

3 . Ao n? 2 do artigo 5? é acrescentado o seguinte parágra
fo :

Considerando que, a fim de alcançar os objectivos fixados
na Decisão 81 / 518 / CEE (3), alterada pela Decisão 87 /
/ 570 / CEE (4), e atendendo à experiência adquirida, se
revela oportuno prolongar por dois anos a duração do
plano, de forma a permitir a implantação efectiva do novo

«O pagamento da última prestação será efectuado, tal
como previsto no n? 3 do artigo 4?, após aprovação do
relatório sobre a experiência adquirida com a execução
do programa 1991 .».

sistema ;

Considerando que convém, consequentemente, alterar as
datas de apresentação dos programas, bem como as moda
lidades de pagamento previstas no artigo 5?, sem alterar o
montante global da contribuição comunitária,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 2?

Em Setembro de 1992, a Comissão apresentará ao Con
selho um relatório sobre a execução do programa e nome
adamente sobre os resultados obtidos .

Artigo 3?

A República Italiana é destinatária da presente decisão.
Artigo 1 ?

A Decisão 81 / 518 / CEE passa a ter a seguinte redacção :
1 . No n? 1 do artigo 4?, « 1988 » é substituído por
« 1990 ».

Feito em Bruxelas, em 20 de Novembro de 1989 .
Pelo Conselho
O Presidente

2. Ao n? 2 do artigo 4? é aditado o seguinte parágrafo :

(i)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

ñ? C 260 de 13. 10. 1989, p. 5 .
n? C 304 de 4. 12. 198?.
n? L 195 de 18 . 7. 1981 , p. 48 .
n? L 346 de 10. 12 . 1987, p. 34.

H. NALLET
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DECISÃO DO CONSELHO
de 20 de Novembro de 1989

que adopta dois programas específicos de investigação e desenvolvimento tecnológico no
domínio do ambiente : Step e Epoch ( 1989/ 1992)
( 89 / 625 / CEE )

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o n? 2 do seu
artigo 1309Q,

Tendo em conta a proposta da Comissão ( J ),

Considerando que o Conselho das Comunidades Europeias
e os representantes dos Estados-membros, reunidos no
Conselho, declararam, na sua resolução, de 19 de Outubro
de 1987, relativa à continuação e execução de uma política
comunitária europeia e a um programa de acção sobre o
ambiente 1987 / 1992) (6), que a melhoria das bases científi
cas da política do ambiente, nomeadamente através de
programas de investigação adequados, era uma das áreas
prioritárias de acção comuntitária ;

Em cooperação com o Parlamento Europeu (2),

Considerando que seria vantajosa a participação de deter
minados Estados europeus não membros num programa de
investigação e desenvolvimento no domínio do ambiente ;

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3 ), .

Considerando que o Comité de Investigação Científica e
Técnica (Crest) emitiu o seu parecer,

Considerando que o artigo 1309K do Tratado prevê que a
execução do programa-quadro será feita por meio de
programas específicos desenvolvidos no âmbito de cada

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

acção ;

Artigo I o.

Considerando que, pela sua Decisão 87 / 516 / Euratom,
CEE (4), alterada pela Decisão 88 / 193 / CEE , Euratom (5),
o Conselho adoptou um programa-quadro para acções
comunitárias de investigação e de desenvolvimento tecnoló
gico ( 1987 / 1991 ) que prevê, nomeadamente, actividades
no domínio do ambiente ;

Sào adaptados, por um período de quatro anos, com início
em 20 de Novembro de 1989 , dois programas específicos
de investigação e de desenvolvimento tecnológico, Step e
Epoch, para a Comunidade Económica Europeia no
domínio do ambiente, nos termos definidos nos anexos I e
II.

Considerando que a decisão prevê que um especial objecti
vo da investigação comunitária deve ser o reforço das bases
científicas e tecnológicas da indústria europeia, particular
mente nos sectores estratégicos da tecnologia avançada, e o
incentivo a que se torne mais competitiva ao nível interna
cional ; que a acção comunitária se justifica se contribuir,
entre outros aspectos, para reforçar a coesão económica e
social da Comunidade e promover o seu desenvolvimento
harmonioso global , mantendo-se compatível com a prosse
cução de uma alta qualidade científica e técnica ; que os
programas Step (Ciência e Tecnologia para a Protecção do
Ambiente) e Epoch (Programa Europeu em matéria de
Climatologia e Riscos Naturais) foram previstos com o fim
de contribuir para a prossecução destes objectivos ;

Artigo 2 .

O montante considerado necessário para a execução dos
dois programas é de 115 milhões de ecus, incluindo despe
sas de pessoal com um efectivo de vinte e oito pessoas. As
verbas e o pessoal serão assim repartidos :
— Step : 75 milhões de ecus ( 19 pessoas),

— Epoch : 40 milhões de ecus (9 pessoas).
A repartição indicativa destas verbas consta do anexo D.
Artigo 3°

(») JO n? C 327 de 20. 12. 1988 , p. 10.
(2) JO n? C 120 de 16. 5 . 1989 , p. 76 e
JO n? C 291 de 20. 11 . 1989 .

(3) JO n? C 139 de 5 . 6. 1989, p. 4.
(4) JO n? L 302 de 24. 10. 1987, p. 1 .
(5) JO n? L 89 de 6. 4. 1988, p. 35.

As normas de execução dos programas e a taxa da partici
pação financeira da Comunidade constam do anexo III.

(6) JO n? C 328 de 7. 12. 1987 , p. 1 .
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Artigo 4°

1 . No terceiro ano da execução dos programas, a Comis
são procederá a uma revisão dos mesmos e comunicará ao
Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre os
respectivos resultados. Este relatório deve ser acompanha
do, quando necessário , de propostas de alteração ou pro
longamento dos programas .

2. No final dos programas, a Comissão procederá a uma
avaliação dos resultados obtidos, comunicgndo-a em se
guida ao Parlamento Europeu e ao Conselho .
3 . Os relatórios citados serão elaborados com base nos

objectivos definidos no anexo I da presente decisão e em
conformidade com o disposto no n? 2 do artigo 2? da
Decisão 87 / 516 / Euratom , CEE .

— à apreciação dos projectos propostos e ao montante
estimado da respectiva contribuição comunitária ,
— à execução de acções conjuntas,
— às derrogações às normas gerais que regem a participa
ção comunitária estabelecidas no anexo III ,

— à eventual participação em projectos de organizações e
empresas não comunitárias, conforme referido no n? 2
do artigo 8?,

— a qualquer adaptação da repartição indicativa das ver
bas constantes do anexo U,
— às medidas a adoptar para a avaliação do programa,

— às modalidades de difusão, de protecção e de explora
ção dos resultados da investigação efectuada ao abrigo
do programa.

Artigo 5.
Artigo 8.

A Comissão é responsável pela execução dos dois pro
gramas .

A Comissão será assistida por um comité de carácter
consultivo, a seguir denominado « comité », constituído

pelos representantes dos Estados-membros e presidido pelo
representante da Comissão.
Os contratos celebrados pela Comissão regularão os direi
tos e obrigações de cada parte, nomeadamente as modali
dades de difusão, protecção e exploração dos resultados da
investigação .

Artigo 6?

1 . O representante 4a Comissão submeterá à apreciação
do comité um projecto das medidas a tomar. O comité
emitirá o seu parecer sobre este projecto num prazo que o
presidente poderá fixar em função da urgência da questão
em causa, se necessário procedendo a uma votação.

1 . Nos termos artigo 1309N do Tratado, a Comissão fica
autorizada a negociar acordos com países terceiros euro
peus que participem na Cooperação Europeia no domínio
de Investigação Científica e Técnica (Cost), com países que
tenham celebrado com a Comunidade acordos-quadro de
cooperação científica e técnica e ainda com organizações
internacionais, com o objectivo de os associar total ou
parcialmente aos programas.

2. Sempre que tenham sido celebrados acordos-quadro de
cooperação científica e técnica entre Estados europeus não
membros e as Comunidades Europeias , as organizações e
empresas estabelecidas nesses países podem tornar-se partes
nos projectos realizados no âmbito dos programas, com
base no critério do benefício mútuo .

Nenhuma parte contratante com sede fora da Comunidade
e que seja parte num projecto empreendido no âmbito dos
programas pode beneficiar do financiamento comunitário
do programa. A referida parte contratante deverá contri
buir para as despesas gerais de administração.

2 . Esse parecer deve ser exarado na acta do comité ; além
disso, cada Estado-membro tem o direito de solicitar que a
sua posição conste da acta.

Artigo 9?

Os Estados-membros são destinatários da presente deci
3 . A Comissão tomará na melhor conta o parecer emitido

são .

pelo comité. O comité será por ela informado do modo
como tomou em consideração o seu parecer.
Feito em Bruxelas, em 20 de Novembro de 1989.
Artigo 7o.

Os procedimentos estabelecidos no artigo 6? aplicam-se,
em especial :
— ao conteúdo dos anúncios de concursos públicos,

Pelo Conselho
O Presidente
H. NALLET
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ANEXO I

OBJECTIVOS DO PROGRAMA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Seja qual for a forma de que se revistam poluição atmosférica, qualidade da água ou efeito de estufa, as
questões ambientais afectam todos os aspectos da vida humana. Isto reflecte-se nos objectivos adiante referidos,
partilhados pelos dois programas, Step (Ciência e Tecnologia ao Serviço da Protecção do Ambiente) e Epoch
(Programa Europeu em matéria de Climatologia e Perigos Naturais).
Os critérios pelos quais o programa deve ser aferido deverão reflectir estes objectivos e os objectivos mais
amplos do programa-quadro.

1 . Um objectivo importante dos dois programas é prestar apoio científico e técnico à política ambiental da
Comunidade , e a outras políticas comunitárias relevantes, tais como energia, agricultura, indústria e auxílio
a países em desenvolvimento, tanto para a solução de questões a curto prazo como para a formulação de
políticas de prevenção e antecipação a médio e a longo prazos.
Tendo em conta os objectivos gerais das diferentes áreas de investigação dos programas, os critérios de
avaliação devem ser os seguintes :
— o progresso científico e técnico alcançado que contribua para a solução de problemas relacionados com
as políticas a aplicar a curto prazo,

— os progressos verificados na compreensão dos processos ambientais como base para a formulação, a
médio e longo prazos, de políticas de prevenção e antecipação ,
— a contribuição para a definição de normas e padrões.

2. Outro objectivo é a continuação do aumento da produtividade das actividades de investigação comunitária,
a redução de sobreposições e a identificação de lacunas, através da coordenação dos programas nacionais
de investigação e desenvolvimento (I & D) no domínio da investigação ambiental.
A coordenação dos programas nácionais de I Sc D será avaliada pelos seguintes critérios :

— o valor acrescentado resultante da coordenação, que não seria possível obter apenas com um programa
nacional ,

— a divisão das tarefas de investigação entre os programas nacionais como resultado da coordenação.
3 . Um terceiro objectivo dos programas consiste em promover a qualidade científica no domínio da
investigação ambiental e contribuir para :
— o reforço da coesão económica e social da Comunidade ,
— o aumento da competitividade industrial no seio da Comunidade.

O objectivo descrito no primeiro travessão será avaliado por critérios tais como :

— o grau de transnacionalidade dos projectos de investigação, e particularmente o grau de envolvimento
nos programas de cientistas de todos os Estados-membros, o grau de transferência de tecnologia
conseguido e ainda a utilização conjunta e mais eficaz de instalações científicas ;
— a participação em actividades de formação e educação,

— a aplicação dos resultados obtidos a regiões da Comunidade onde não se efectuou a investigação,
— a qualidade de investigação ambiental, medida com base em estudos biométricos adequados.
Nó que se refere ao segundo travessão do primeiro parágrafo, a avaliação deverá tentar determinar :
— até que ponto os projectos foram seleccionados segundo critérios industriais mensuráveis ,

— até que ponto a indústria beneficiou do trabalho que apoiou.
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ANEXO II

CONTEÚDO DOS PROGRAMAS E REPARTIÇÃO INDICATIVA DAS VERBAS
Step (Ciência e Tecnologia para a Protecção do Ambiente)
Repartição
indicativa

Área de investigação 1 : ambiente e saúde humana
1.1 .

Desenvolvimento de marcadores biológicos de exposição e investigação dos
efeitos pré-clínicòs (indicadores precoces )

1.2.

Desenvolvimento de epidemiologia ambiental na Comunidade

1.3 .

5 %

Qualidade do ar em recintos fechados e seu impacte sobre o homem (acção
concertada)

Área de investigação 2 : avaliação dos riscos associados a produtos químicos
2.1 .

Desenvolvimento e validação de protocolos , no contexto da Directiva 79 /
/ 831 / CEE 0 ), com o objectivo de avaliar os riscos para a saúde

2.2.

Alternativas à utilização de animais vertebrados no ensaio de produtos quími

10 %

cos

2.3.

Processos de avaliação da degradação abiótica de produtos químicos

2.4.

Investigação em matéria da avaliação dos efeitos ecológicos dos produtos
químicos

2.5.

Aperfeiçoamento e aplicação de relações quantitativas estrutura / actividade
(RQEA) (incluindo a selecção de produtos químicos para ensaio e avaliação dos
riscos)

Área de investigação 3 : processos atmosféricos e qualidade do ar
3.1 .
3.2.

20%

Química da troposfera, incluindo análise, fontes, transporte e deposição de
poluentes e outras substâncias aerotransportadoras
Química da estratosfera, empobrecimento da camada de ozónio e problemas
associados

3.3 .

Efeitos da poluição atmosférica sobre os ecossistemas terrestres e aquáticos

Área de investigação 4 : qualidade da água
4.1 .

5%

Análise e conversão de poluentes orgânicos na água e nos sedimentos (acção
concertada)

4.2.

Efeitos dos poluentes nos organismos aquáticos

Área de investigação 5 : protecção dos solos e águas subterrâneas
5.1 .

Protecção contra poluentes inorgânicos

5.2.

Protecção contra poluentes orgânicos

5.3 .

Efeitos das práticas agrícolas e florestais

Área de investigação 6 : investigação de ecossistemas
6.1 .

Funcionamento, vulnerabilidade e protecção dos ecossistemas terrestres

6.2.

Funcionamento, vulnerabilidade e protecção dos ecossistemas aquáticos e litorais
(incluindo as zonas húmidas) : colunas hídricas, sedimentos e biontes

(!) JO n? L 259 de 15. 10. 1979, p. 10.

8%

12 %
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Repartição
indicativa

Área de investigação 7 : protecção e conservação do património cultural europeu

8 %

7.1 .

Caracterização de materiais e avaliação dos mecanismos da sua deterioração

7.2 .

Avaliação dos factores ambientais críticos

7.3 .

Métodos e técnicas de avaliação de danos

7.4.

Avaliação comparativa da resistência de materiais

7.5 .

Técnicas de conservação e avaliação de métodos e materiais utilizados na
conservação

Área de investigação 8 : tecnologias para a protecção do ambiente
8.1 .

Caracterização , tratamento e eliminação de detritos tóxicos e perigosos

8.2.

Técnicas e métodos para redução de emissões

8.3 .

Investigação sobre tecnologias limpas e com baixo teor de emissões

12%

Área de investigação 9 : grandes riscos tecnológicos e protecção contra incêndios

20%

9.1 .

Fenómenos físicos e químicos relacionados com acidentes industriais e falhas dos
meios de transporte

9.2.

Tecnologias de prevenção e acidentes e fiabilidade de processos, equipamentos e
meios de transporte (especialmente de substâncias perigosas)

9.3 .

Avaliação e gestão de riscos , incluindo a avaliação dos factores humanos
Total

100 % (»)

Epoch (Programa Europeu em matéria de Climatologia e Riscos Naturais)
Repartição
indicativa

Área de investigação 1 : paleoclimas e alterações climáticas
1.1 .

Elaboração de modelos de extremos (p. ex. idades glaciares)

1.2 .

Comportamento transitório do clima europeu : dados e elaboração de modelos
(variações a longo prazo em relação com as concentrações atmosféricas de
C02)

Área de investigação 2 : processos e modelos climáticos
2.1 .

Detecção das alterações climáticas, elaboração de modelos e previsões, especial
mente no respeitante aos gases que exercem um efeito de estufa

2.2 .

O ciclo global do carbono (estudo das fontes e sumidouros de C02)

2.3 .

Processos na superfície terrestre (trocas de energia de massa e de momento entre o
solo , a vegetação e a atmosfera )

2.4.

Aspectos climáticos das variações e de concentração do ozónio e interacções
troposfera-estratosfera

2.5 .

Papel das nuvens no sistema climático

2.6 .

Estudo da circulação dos oceanos e fluxos atmosfera-mar para a elaboração de
modelos climáticos

2.7.

Processos criosféricos (formação e estabilidade de lençóis de gelo terrestres e
marítimos).

(') Cerca de 5 % dos quais para despesas de pessoal .

15 %

30%
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Repartição
indicativa

Área de investigação 3 : impactes climáticos e riscos relacionados com o clima

40%

3.1 .

Variações do nível do mar (factores, grau e consequências)

3.2.

Impactes climáticos sobre os recursos nos solos e nas águas (colheitas, florestas e
fontes <: reservas de água europeias num clima em alteração)

3.3.

Degradação e desertificação dos solos europeus num clima em alteração

3.4.

Instabilidade e erosão das vertentes naturais (especialmente factores, mecanismos
e impacte dos desabamentos)

3.5.

Tempestades e inundações no âmbito de alterações climáticas (compreensão,
prevenção e atenuação ; métodos de previsão e de controlo)

3.6 .

Incêndios selvagens (compreensão das condições que os favorecem ou evitam ;
previsão da gravidade e frequência)

Área de investigação 4 : riscos sísmicos
4.1 .

15 %

Medições de movimentos violentos (aceleração e velocidade no solo no decurso de
sismos violentos)

4.2.

Centros de dados e serviços de informação europeus (redes destinadas à recolha e
divulgação de dados sismológicos)

4.3 .

Estudos multidisciplinares de previsão de sismos (identificação e avaliação de
precursores de tremores de terra)

4.4.

Avaliação de riscos incluindo métodos de avaliação da vulnerabilidade sísmica do
parque habitacional , linhas vitais de abastecimento, edifícios históricos e monu
mentos

4.5 .

Estabelecimento de uma « task force » destinada a missões científicas in situ após
um sismo destruidor

Total

t1 ) Cerca de 5 % dos quais para despesas de pessoal .

100 % (!)
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ANEXO III

CONTEÚDO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS
E TAXA DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DA COMUNIDADE
Os programas serão executados por meio de :
i) - Contratos de investigação a custos repartidos ;
ii) Acções concertadas ;
iii) Actividades de coordenação ;
iv) Actividades de ensino e formação ; e
v) Estudos e avaliações.;
Os participantes podem ser universidades, instituições de investigação e empresas industriais — incluindo
pequenas e médias empresas —, pessoas singulares ou qualquer combinação destas diferentes entidades
estabelecidas na Comunidade.

Os projectos de investigação com custos repartidos deverão ser, em geral, realizados por participantes de mais
de um Estado-membro.

Os contratos para projectos de investigação com custos repartidos serão, em geral , atribuídos segundo um
processo de selecção baseado em convites à apresentação de propostas, publicados no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

Relativamente aos contratos com custos repartidos, a participação da Comunidade é, em princípio, da ordem
dos 50 % das despesas totais mas esta percentagem pode variar segundo a natureza e a fase de desenvolvimento
do programa. Por outro lado , e em relação às universidades e institutos de investigação que estejam a realizar
projectos no âmbito destes programas a Comunidade pode suportar até 100% das despesas adicionais
envolvidas .
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DECISÃO DO CONSELHO
de 20 de Novembro de 1989

relativa a um programa específico de investigação e de desenvolvimento tecnológico da
Comunidade Económica Europeia nos domínios das matérias-primas e da reciclagem
( 1990/ 1992)
( 89 / 626 / CEE )

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

programa Matérias-Primas e Reciclagem foi previsto com o
fim de contribuir para a prossecução destes objectivoe ;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o n? 2 do seu
artigo 130?Q ,

Considerando que é importante promover a participação
de pequenas e médias empresas (PME ) no programa , assim
como proporcionar às PME o máximo de informações
sobre os resultados do mesmo ;

Tendo em conta a proposta da Comissão (*), ,
Em cooperação com o Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3),

Considerando que o artigo 130?K do Tratado prevê que a
execução do programa-quadro será feita por meio de
programas específicos desenvolvidos no âmbito de cada
acção ;

Considerando que, pela sua Decisão 87 / 516 / Euratom,
CEE (4), alterada pela Decisão 88 / 193 / CEE , Euratom (5),
o Conselho adoptou um programa-quadro de investigação
e de desenvolvimento tecnológico comunitários ( 1987 /
/ 1991 ) que prevê acções nomeadamente no domínio das
matérias-primas e da reciclagem ;
Considerando que essa decisão prevê que um especial
objectivo da investigação comunitária deve ser o de contri
buir para a competitividade dos sectores industriais tradi
cionais e novos da Comunidade, através da satisfação das
suas necessidades de matérias-primas e de reciclagem ;

Considerando que a decisão prevê que um especial objecti
vo da investigação comunitária deve ser o reforço das bases
científicas e tecnológicas da indústria europeia, particular
mente nos sectores estratégicos da tecnologia avançada, e o
incentivo a que se torne mais competitiva ao nível interna
cional ; que a acção comunitária se justifica se contribuir,
entre outros aspectos, para reforçar a coesão económica e
social da Comunidade e promover o seu desenvolvimento
harmonioso global, mantendo-se compatível com a pros
secução de uma alta qualidade científica e técnica ; que o

Considerando que pela Decisão 86 / 235 / CEE (6) o Con
selho aprovou um programa de investigação no sector dos
materiais (marérias-primas e materiais avançados) ( 1986 /
/ 1989 ) e que as actividades de investigação em curso
demonstraram claramente a utilidade das acções comunitá
rias nos domínios das matérias-primas e da reciclagem ;
Considerando que é necessário reagir de modo adequado
ao interesse pela cooperação transnacional demonstrado
pela indústria ;

Considerando que é do interesse da Comunidade consoli
dar a base científica e técnica da investigação europeia
através da participação dos países da Associação Europeia
de Comércio Livre (AECL) no programa , e que a participa
ção de organizações e de empresas dos países da AECL em
projectos de investigação e desenvolvimento (I & D) orien
tados para a indústria pode contribuir, sob condições
adequadas, para a competitividade da indústria como um
todo ;

Considerando que a execução de acções concertadas no
âmbito da Cooperação Europeia no domínio da Inves
tigação Científica e Técnica ( Cost) é um elemento essencial
que complementa os projectos de I & D orientados para a
indústria ;

Considerando que o Comité de Investigação Científica, e
Técnica (Crest) emitiu o seu parecer,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 V
(») JO n? C 52 de 1 . 3 . 1989, p. 24.
P ) JO n? C 158 de 26 . 6 . 1989 , p. 91 e
JO n?C 291 de 20. 11 . 1989 .
(3 ) JO n? C 159 de 26. 6. 1989, p. 31 .
(4) JO n? L 302 de 24. 10. 1987, p. 1 .
(*) JO n? L 89 de 6 . 4 . 1988 , p. 35 .

É adoptado, por um período de três anos, com início em
1 de Janeiro de 1990, um programa específico de investi

(6) JO n? L 159 de 14 . 6. 1986 , p. 36 .
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gação e de desenvolvimento tecnológico para a Comunida
de Económica Europeia nos domínios das matérias-primas

necessário através de votação dentro de um prazo que o
presidente pode fixar em função da urgência da questão em

e da reciclagem nos termos definidos no anexo I.

causa .

Artigo 2?

As verbas consideradas necessárias para a execução do
programa elevam-se a 45 milhões de ecus, incluindo as
despesas de pessoal com um efectivo de dezassete pessoas.
A repartição indicativa destas verbas consta do anexo I.

2. O parecer será registado na acta do comité ; além disso,
cada Estado-membro pode exigir que a sua opinião seja
registada em acta.

3 . A Comissão terá na melhor conta o parecer emitido
pelo comité, O comité será por ela informado do modo
como teve em conta esse parecer .

Artigo 3?

Artigo 7?

As normas de execução do programa e a taxa de participa
ção financeira da Comunidade constam do anexo II.

Os procedimentos estabelecidos no artigo 6? aplicam-se,
em especial :
— ao conteúdo dos anúncios de concursos públicos,

Artigo 4°

1 . No segundo ano da execução do programa, a Comis
são procederá a uma revisão deste e enviará ao Parlamento
Europeu e ao Conselho um relatório sobre os respectivos
resultados. Este relatório será acompanhado, quando
necessário, de eventuais propostas de alteração ou de
prolongamento do programa .
2. No final do programa, a Comissão procederá a uma
avaliação dos resultados obtidos e apresentará o respectivo
relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

— à avaliação dos projectos propostos e do montante
estimado da correspondente contribuição comunitária ,
— à execução de acções concertadas,

— às derrogações às normas gerais que regem a participa
ção comunitária estabelecidas no anexo II,
— à eventual participação nos projectos de organizações
e empresas não comunitárias referidas no n? 2 do artigo
8?,

— a qualquer adaptação da repartição das verbas cons
3 . Os relatórios citados serão elaborados tendo em conta

os objectivos definidos no anexo III da presente decisão e
em conformidade com as disposições do n? 2 do artigo 2?
da Decisão 87 / 516 / Euratom, CEE .

tante do anexo I,

— às medidas a adoptar para avaliação do programa,
— às modalidades de difusão, de protecção e de valoriza
ção dos resultados da investigação efectuada ao abrigo
do programa .

Artigo 5°.

1 . A Comissão é responsável pela execução do pro
Artigo 8?

grama .

2 . A Comissão será assistida por um comité de natureza
consultiva, a seguir denominado « comité », composto de
representantes dos Estados-membros e presidido pelo
representante da Comissão .

3 . Os contratos celebrados pela Comissão regularão os
direitos e as obrigações de cada parte, em especial as
disposições relativas à divulgação, protecção e exploração
dos resultados da investigação .

Artigo 6°

1 . A Comissão apresentará ao comité um projecto das
medidas a tomar. O comité emitirá o seu parecer, se

1 . No que diz respeito às partes do programa relativas às
matérias-primas renováveis, à silvicultura e produtos de
madeira, e à I & D no domínio da reciclagem de resíduos,
a Comissão está autorizada a negociar, de acordo com o
artigo 1309N do Tratado , acordos com Estados europeus
não membros e organizações internacionais, em especial
com os países que participam na Cooperação Europeia no
domínio da Investigação Científica e Técnica (Cost), e os

que tenham celebrado acordos-quadro de cooperação
científica e técnica com a Comunidade, com vista a asso

ciá-los, no todo ou em parte, a essas partes do programa.
2. Sempre que tenham sido celebrados acordos-quadro de
cooperação científica e técnica entre Estados europeus não
membros e as Comunidades Europeias, as organizações e
empresas estabelecidas nesses países podem tornar-se
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Artigo 9

partes num projecto realizado no âmbito do programa,
com base no critério do benefício mútuo .

Os Estados-membros são destinatários da presente deci
são .

Nenhuma parte contratante com sede fora da Comunidade
e que seja parte num projecto empreendido no âmbito do
programa pode beneficiar do financiamento comunitário
do programa. As partes contratantes contribuirão para as
despesas gerais de administração.

Feito em Bruxelas , em 20 de Novembro de 1989.
Pelo Conselho
O Presidente
H. NALLET
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ANEXO I

CONTEÚDO DO PROGRAMA E REPARTIÇÃO INDICATIVA DAS VERBAS
(Em milhões de ecus)
21

A. Maténas-pnmas primarias

1.

Prospecção

1.1 .

Génese dos minérios

1 .2.

Métodos geoquímicos

1.3 .

Métodos geofísicos

1.4.

Detecção à distância e correlação de dados múltiplos

1.5 .

Tecnologia da perfuração

2.

Tecnologia mineira

2.1 .

Desenvolvimento de novos métodos de exploração mineira e melhoramento dos

7

7

existentes

2.2 .

Fractura das rochas

2.3 .

Sistemas de sustentação

2.4.

Sistemas de carga e transporte

2.5.

Modelos e simulações em operações mineiras

2.6.

Equipamentos específicos para minas de pequenas dimensões

3.

Transformação dos minérios e metalurgia extractiva

3.1 .

Inovação de processos e intensificação de processos

3.2.

Transformação de metais de elevado grau de pureza e de compostos multielemen

7

tos

3.3 .

Minérios industriais

3.4 .

Tratamento de resíduos e escórias

3.5 .

Construção de modelos , simulação e controlo automático na transformação de
minérios e na metalurgia extractiva

B. Reciclagem de metais não ferrosos e de metais estratégicos
1.

6

Caracterização e classificação de materiais secundários e separação e concentra
ção físicas

2

2.

Processos pirometalúrgicos avançados

1

3.

Processos hidrometalúrgicos avançados

2

4.

Tecnologias de refinação e instrumentação relativa ao controlo dos processos

1

C. Matérias-primas renováveis, silvicultura e produtos de madeira (incluindo cortiça)
1.

Recursos florestais

1.1 .

Melhoramento florestal

1.2 .

Planeamento e gestão

1.3 .

Protecção

12
4
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(Em milhões de ecus)
4

2.

Tecnologia da madeira

2.1 .

Avaliação da qualidade

2.2.

Tecnologia da transformação

3.

Fabrico de pasta e de papel

3.1 .

Melhoramento do fabrico de pasta e do branqueamento

3.2 .

Melhoramento do fabrico de papel e do revestimento

D. Reciclagem de resíduos

4

i

1.

Recolha de amostras, análise e classificação de resíduos ; estatísticas de resíduos

1.1 .

Lixos domésticos e urbanos

1.2 .

Resíduos industriais

1.3 .

Emissões e detritos da transformação de resíduos

2.

Tecnologias de reciclagem

2. 1 .

Separação e recuperação

2.2.

Valorização « utilização de produtos recuperados

2.3 .

Obtenção de produtos químicos

2.4.

Prevenção de emissões dos processos de reciclagem

2.5.

Valorização de resíduos lignocelulósicos (projecto Cost 84)

2.6 .

Compostagem

3.

Produção de energia a partir de resíduos

3.1 .

Produção e combustão de combustíveis derivados do lixo (RDF)

3.2.

Pirólise e gaseificação

6
1

4

1

Total

(!) Dos quais estão previstos 4,95 milhões de ecus para despesas administrativas e de pessoal .

45(i )
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ANEXOU

EXECUÇÃO DO PROGRAMA E TAXA DE PARTICIPAÇÃO INTERNA DA COMUNIDADE
Os programas serão desenvolvidos por meio de :

i) Contratos de investigação a custos repartidos ;
ii) Acções concertadas ;
iii) Actividades de coordenação ;

iv) Actividades de ensino e formação, e
v) Estudos e avaliações.
Os participantes podem ser universidades, instituições de investigação e empresas industriais — incluindo
pequenas e médias empresas —, pessoas singulares estabelecidas na Comunidade òu qualquer combinação
destas entidades .

Os projectos de investigação a custos repartidos deverão ser, em geral, realizados por participantes de mais de
um Estado-membro e incluir parceiros industriais.
Os contratos para projectos de investigação a custos repartidos serão, em geral, atribuídos segundo um
processo de selecção baseado em convites à apresentação de propostas, publicados no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

Aquando dos convites à apresentação de propostas, a Comissão assegurará que as PME tenham uma
informação fácil e acessível sobre o presente programa.

Relativamente aos contratos a custos repartidos, a participação da Comunidade, em princípio, não deve ser
superior a 50 % das despesas totais, mas esta percentagem pode ser alterada em função da natureza e da fase de

desenvolvimento da investigação. Por outro lado, e em relação às universidades e institutos de investigação que
estejam a realizar projectos no âmbito destes programas, a Comunidade pode suportar até 100 % das despesas
adicionais envolvidas .

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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ANEXO III

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E OBJECTIVOS DO PROGRAMA
Os resultados em relação aos quais o programa será avaliado devem reflectir os seus objectivos e os objectivos
mais vastos do programa-quadro.

1 . Dado que o principal objectivo consiste em melhorar a posição competitiva das indústrias comunitárias com
interesses na produção de matérias-primas e na reciclagem, a avaliação deve determinar :
— em que medida os projectos foram seleccionados em função de critérios industriais mensuráveis,
— em que medida terão resultado progressos substanciais dos trabalhos apoiados.

2 . É outro objectivo incentivar a colaboração transfronteiras em investigação industrial estratégica. A
avaliação deve determinar :
— em que medida, durante a vida do projecto, houve ligações contínuas entre os parceiros relativas à
investigação e desenvolvimento, ao fabrico, à comercialização ou à formação de pessoal.

3 . É também objectivo do programa incentivar a transferência de tecnologia entre Estados-membros e entre
sectores, especialmente aqueles com uma predominância de PME . A avaliação deve determinar :
— qual o grau de participação de PME e que contributo deram para o desenvolvimento do projecto de
investigação e para a possibilidade de exploração dos resultados decorrentes de projectos completados
com êxito ,

— em que medida as realizações estão protegidas por patentes ou são divulgadas para sensibilizar a
comunidade científica e tecnológica europeia .

4. Seria ainda objectivo a atingir determinar em que medida o programa terá impulsionado a qualidade
científica em geral, no âmbito das matérias-primas e da reciclagem, e em que medida o alcançar-se este
objectivo terá contribuído para a coesão económica e social da Comunidade . Na avaliação deste último
aspecto utilizar-se-ão critérios como :

— o grau de participação em actividades educativas e de formação,
— a aplicação dos resultados obtidos em regiões diferentes daquelas em que a investigação foi
efectuada.

5 . No contexto mais vasto do programa-quadro, a avaliação deve determinar :

— em que medida os projectos contribuíram para a harmonização da Comunidade através da redução das
barreiras técnicas ao comércio .

A avaliação será empreendida por avaliadores independentes.
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 15 de Novembro de 1989

relativa ao apuramento das contas dos Estados-membros a título das despesas financiadas
pelo Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA), secção « Garantia », para
o exercício financeiro de 1987

( 89 / 627 / CEE)

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
. Tendo em conta o Regulamento (CEE ) n? 729 / 70 do
Conselho, de 21 de Abril de 1970, relativo ao financiamen

to da política agrícola comum ( ! ), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2048 / 88 (2),
e, nomeadamente, o n? 2 do seu artigo 5?,
Após consulta do Comité do Fundo ,

Considerando que, nos termos do n? 2, alínea b), do artigo
5? do Regulamento (CEE ) n? 729 / 70, a Comissão , com
base nas contas anuais apresentadas pelos Estados-mem
bros, apura as contas relativas às despesas pagas pelos
serviços e organismos referidos no artigo 4? do citado
reguhimento ;

Cons iderando que os Estados-membros transmitiram à
Comissão os documentos necessários ao apuramento das
conta i relativas ao exercício de 1987 e que esta procedeu às
verificações previstas no n? 2 do artigo 9? do Regulamento
(CEE ) n? 729 / 70 ;

Considerando que, nos termos do disposto no artigo 8? do
Regulamento (CEE ) n? 1723 / 72 da Comissão , de 26 de
Julho de 1972 , relativo ao apuramento das contas respei
tantes ao Fundo Europeu de Orientação e Garantia
Agrícola (FEOGA), secção « Garantia » (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 295 / 88 (4), a decisão de apuramento das contas inclui,

(!)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

94 de 28 . 4. 1970 , p . 13 .
185 de 15 . 7. 1988 , p. 1 .
186 de 16. 8 . 1972, p. 1 .
30 de 2. 2. 1988 , p. 7.

por um lado, a determinação do montante das despesas
efectuadas em cada Estado-membro, durante o ano em
questão , reconhecidas a cargo do FEOGA, secção « Garan

tia », e, por outro lado, a determinação do montante dos
meios financeiros comunitários que continuam disponíveis
em cada Estado-membro ; que, nos termos do artigo 99? do
Regulamento Financeiro de 21 de Dezembro de 1977 (5),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CECA, CEE , Euratom) n? 2049 / 88 (6), o resultado da

decisão de apuramento, que constitui a diferença eventual
entre o total das despesas contabilizadas a título do
exercício em causa, em aplicação dos artigos 97? e 98? e o
total das despesas reconhecidas pela Comissão aquando do
apuramento, é contabilizado num artigo única como despe
sa por excesso ou por defeito ;

Considerando que, nos termos dòs artigos 2? e 3? do
Regulamento (CEE ) n? 729 /70, apenas podem ser finan
ciadas as restituições à exportação para países terceiros e as
intervenções destinadas à regularização dos mercados, res
pectivamente concedidas ou empreendidas de acordo com
as regras comunitárias no âmbito da organização comun
dos mercados agrícolas ; que, à luz das verificações efectu
adas, uma parte das despesas declaradas pelos Esta
dos-membros não satisfaz essas condições e não pode, pois,
ser financiada pelo FEOGA, secção « Garantia » ; que os
montantes declarados por cada um dos Estados-membros
em causa, os montantes reconhecidos a cargo do FEOGA,
secção « Garantia », e as diferenças entre estes dois montan
tes , bem como as diferenças entre as despesas reconhecidas
a cargo do FEOGA, secção « Garantia », e as imputadas a
título do exercício constam do anexo da presente decisão ;

(5) JO n? L 356 de 31 . 12. 1977, p. 1 .
(6) JO n? L 185 de 15. 7. 1988 , p. 3 .
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Considerando que os Estados-membros foram informados
em pormenor das correcções às suas contas e que puderam
dar a conhecer a sua posição quanto a essa matéria ;

Considerando que as despesas declaradas pela Itália para as
ajudas à transformação de leite em pó desnatado, num
montante de 5 534 795 215 liras italianas , e para as ajudas
ao consumo de azeite, num montante de 123 720 168 921
liras italianas, e pela França para a destilação complemen
tar dos vinhos de mesa, num montante de 424 963 697,24
francos franceses, não fazem parte da presente decisão,
uma vez que um exame complementar destes processos se
afigura necessário ; que estes montantes foram desde logo
deduzidos das despesas declaradas pelos Estados-membros
a título do presente exercício e são apurados ulteriormente ;
que, além disso , no que respeita às ajudas à transformação

de leite em pó desnatado em Itália, as garantias fornecidas
no âmbito do Regulamento (CEE ) n? 1624 / 76 da Comis
são (*), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento ( CEE ) n? 3183 / 86 (2), serão igualmente apu
radas posteriormente ; que as correcções financeiras serão
estabelecidas na base das informações complementares a
prestar, o mais tardar, até 31 de Dezembro de 1989 ;

Considerando que as despesas não reconhecidas para a
Itália incluem um montante de 20 920 524 089 liras ita

lianas, correspondente a compensações financeiras concedi
das pelas organizações de produtores no sector das frutas e
legumes ; que, tendo em conta a presente decisão, estes
montantes deverão ser tomados a cargo por este Esta
do-membro ; que as circunstâncias específicas relativas a
este caso justificam, contudo, que a Comissão reexamine a
recusa de financiamento decidida aquando do presente
apuramento das contas, desde que este Estado-membro
apresente as provas solicitadas o mais tardar até 31 de
Dezembro de 1989 ; que tal não afecta , todavia, o carácter
imediatamente executório da presente decisão ;
Considerando que as despesas não reconhecidas para a
Alemanha incluem um montante de 367 473 219 marcos

alemães referente à imposição suplementar que devia ter
sido cobrada no sector do leite e dos produtos lácteos ; que,
tendo em conta a presente decisão, este montante deve ser
tomado a cargo por este Estado-membro ; que as circuns
tâncias específicas relativas a este caso justificam, contudo,
que a Comissão reexamine a recusa de financiamento, até
ao limite de 234 334 970 marcos alemães, à medida de
despesas a declarar por este Estado-membro, antes de 31
de Março de 1991 , no âmbito de um programa de
redistribuição de quantidades de referência que não pode
rão ser redistribuídas ulteriormente ; que tal não afecta,
todaviâj o carácter imediatamente executório da presente
decisão ;

Considerando que, aquando do apuramento das contas dos
exercícios de 1985 e 1986 , no que respeita à Bélgica,
Dinamarca, Alemanha, França, Itália e Países Baixos, a
Comissão se reservou a possibilidade de decidir posterior
mente sobre as eventuais consequências financeiras de não

( 1 ) JO n? L 180 de 6. 7. 1976, p . 9 .
(2) JO n? L 297 de 21 . 10. 1986 , p . 9 .
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aplicação ou da aplicação incorrecta do regime da imposi
ção suplementar no sector do leite ; que , presentemente,
estas consequências devem ser calculadas com base no
n? 3A, segundo parágrafo, do artigo 4?A do Regulamento
(CEE ) n? 857 / 84 do Conselho (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE ) n? 1117 / 89 (4);
que, em aplicação deste regulamento , devem igualmente ser
corrigidos os pagamentos efectuados pela Irlanda, Luxem
burgo e Reino Unido ;

Considerando que, aquando do apuramento das contas do
exercício de 1986 , no que respeita à Itália, a Comissão se
reservou a possibilidade de reexaminar determinadas des
pesas provisoriamente recusadas, na pendência da apresen
tação de provas complementares no âmbito da ajuda ao
consumo de azeite ; que a presente decisão estatui sobre o
seguimento a dar a este processo, cujos pormenores foram
já levados ao conhecimento do referido Estado-membro ;

Considerando que, no que se refere à Grécia, o inquérito
relativo à qualidade dos tabacos armazenados em interven
ção está encerrado ; que a presente decisão estatui sobre o
seguimento a dar a este processo ;

Considerando que, nos termos do Regulamento (CEE )
n? 1078 / 77 do Conselho, de 17 de Maio de 1977, que
institui um regime de prémios de não comercialização do
leite e dos produtos lácteos e de reconversão dos efectivos
bovinos de orientação leiteira (5), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE ) n? 1300 / 84 (6),
60 % das despesas relativas a essas medidas estão a cargo
da secção « Garantia » do FEOGA e 40 % da secção
« Orientação »; que essas medidas são consideradas inter
venções na acepção do artigo 3? do Regulamento (CEE )
n? 729 / 70 e constituem uma acção comum na acepção do
n? 1 do artigo 6? do mesmo regulamento ; que é , pois,
necessário proceder ao apuramento das contas respeitantes
às despesas financiadas pelo FEOGA, incluindo as despesas
da secção « Orientação »;

Considerando que a presente decisão não prejudica as
consequências financeiras a tirar, aquando de um posterior
apuramento de contas, na sequência de auxílios nacionais
ou de infracções relativamente às quais os procedimentos
iniciados por força dos artigos 93? e 169? do Tratado
estejam actualmente em curso ou tenham sido concluídos
depois de 11 de Outubro de 1988 , nem as consequências a
tirar das infracções cometidas em 1987 ou dos auxílios
nacionais incompatíveis com o Tratado pagos em 1987
susceptíveis de afectar as despesas do FEOGA no decurso
de um exercício posterior ao de 1987 ;

(3)
(4)
P)
(6)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

90 de 1 . 4. 1984 , p . 13 .
118 de 29 . 4 . 1989 , p . 10 .
131 de 26 . 5 . 1 977, p. 1 .
125 de 12 . 5 . 1984 , p . 3 .
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Considerando que a presente decisão não prejudica as
consequências financeiras que a Comissão tirará, aquando
de um posterior apuramento de contas, de inquéritos em
curso à data da presente decisão , de irregularidades na
acepção do artigo 8? do Regulamento ( CEE ) n? 729 / 70 ou
dos acórdãos do Tribunal de Justiça em processos actual
mente pendentes e referentes a matérias que são objecto da
presente decisão ;
Considerando que, no que respeita às operações relativas à
ajuda alimentar cujo apuramento a título da ajuda alimen
tar ainda não foi encerrado , as consequências financeiras
para a secção « Garantia » serão estabelecidas aquando
dum apuramento de contas posterior.

Artigo 2°

Os montantes resultantes do ponto 2 , alínea e) da coluna
(c) do anexo são a contabilizar entre as despesas previstas
no artigo 3? do Regulamento ( CEE ) n? 2776 / 88 da Comis
são í 1 ), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento ( CEE ) n? 2735 / 89 (2), a título do mês se
guinte ao da notificação da presente decisão.

Artigo 3°

Os Estados-membros são destinatários da presente deci
são .

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

As contas dos Estados-membros relativas às despesas finan
ciadas pelo FEOGA, secção « Garantia », a título do
exercício de 1987 , serão apuradas como indicado no anexo
da presente decisão .

Feito em Bruxelas, em 15 de Novembro de 1989 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

C1 ) JO n? L 249 de 8 . 9. 1988 , p. 9.
(2) JO n? L 263 de 9. 9. 1989 , p. 17.
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ANEXO

(Em francos belgas)

Despesas a título do
FEOGA, secção «Garantia»,

com excepção das relativas
ao Regulamento
(CEE ) n? 1078 / 77

Despesas relativas
ao Regulamento (CEE )

Total

n? 1078 / 77

(a + b)

(a)

(b)

(c)

a) Despesas declaradas pelo Estado-membro a
título do presente apuramento

35 355 008 415

2 709 924

35 357 718 339

b) Despesas declaradas aquando do exercício
precedente mas excluídas desse apuramento

0

0

0

0

0

0

35 355 008 415

2 709 924

35 357 718 339

10 842 762

0

10 842 762

22 558 627

0

22 558 627

35 388 409 804

2 709 924

35 391 119 728

35 349 012 839

2 709 924

35 351 722 763

0

0

0

0

0

0

d) Total das despesas imputadas objecto do pre
sente apuramento (a + b - c)

35 349 012 839

2 709 924

35 351 722 763

e) Despesas a cargo ou a transferir para o Esta
do-membro na sequência do apuramento das
contas (2 d - 1 g) {})

- 39 396 965

0

- 39 396 965

448 797 429

174 293

448 971 722

0

0

0

35 240 995 163

2 535 631

35 243 530 794

0

0

0

e) Total dos fundos disponíveis para o exercício
(a + b + c - d)

35 689 792 592

2 709 924

35 692 502516

f) Despesas reconhecidas (1 g)

35 388 409 804

2 709 924

35 391 119728

301 382 788

0

301 382 788

Estado-membro: Bélgica
Exercício: 1 987

1 . Despesas reconhecidas a título do presente
exercício

c) Despesas declaradas , excluídas do presente
apuramento

d) Despesas declaradas, objecto do presente apu
ramento (a + b - c)

e) Despesas não reconhecidas
f) Consequências financeiras

resultantes de

exercícios anteriores

g) Total das despesas reconhecidas (d - e + f)

2. Despesas a cargo do Estado-membro
a) Despesas imputadas a título do presente
exercício

b) Despesas imputadas a título do exercício pre
cedente, mas excluídas desse apuramento

c) Despesas imputadas a título do presente
exercício mas excluídas do presente apura
mento

3 . Meios financeiros disponíveis
a) Fundos disponíveis depois do anterior apura
mento das contas

b) Adiantamentos recebidos aquando do exer

cício precedente, relativos às despesas que
foram excluídas desse apuramento

c) Adiantamentos recebidos a título do presente
exercício

d ) Adiantamentos recebidos aquando do presen
te exercício , relativos às despesas excluídas do
presente apuramento

g) Meios financeiros disponíveis depois do apu
ramento das contas do presente: exercício
(e - f)

í1 ) No caso de transferência para o Estado-membro será indicado o sinal : « — » .

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

8 . 12 . 89

NV L 359 / 27
(Em coroas dinamarquesas)

Despesas a título do
FEOGA, secção «Garantia»,
Estado-membro: Dinamarca
Exercício : 1987

com excepção das relativas
ao Regulamento
(CEE ) n? 1078 / 77
( a)

Despesas relativas
ao Regulamento (CEE )

Total

n? 1078 / 77

(a + b)

(b)

(c)

1 . Despesas reconhecidas a título do presente
exercício

a) Despesas declaradas pelo Estado-membro a
título do presente apuramento

8 445 886 493,05

562 219,98

8 446 448 713,03

b) Despesas declaradas aquando do exercício
precedente mas excluídas desse apuramento

0

0

0

0

0

0

8 445 886 493,05

562 219,98

8 446 448 713,03

- 39 735 251,38

0

- 39 735 251,38

35 152,00

0

35 152,00

8 406 186 393,67

562 219,98

8 406 748 613,65

8 470 636 085,50

562 219,98

8 471 198 305,48

0

0

0

0

0

0

d) Total das despesas imputadas objecto do pre
sente apuramento (a + b - c)

8 470 636 085,50

562 219,98

8 471 198 305,48

e) Despesas a cargo ou a transferir para o Esta
do-membro na sequência do apuramento das
contas (2 d - 1 gH 1 )

64 449 691,83

0

64 449 691,83

149 069 459,93

23 065,79

149 092 525,72

0

0

0

8 308 726 456,78

539 154,19

8 309 265 610,97

0

0

0

8 457 795 916,71

562 219,98

8 458 358 136,69

8 406 186 393,67

562 219,98

8 406 748 613,65

51 609 523,04

0

51 609 523,04

c) Despesas declaradas, excluídas do presente
apuramento

d) Despesas declaradas, objecto do presente apu
ramento (a + b - c)

e) Despesas não reconhecidas

f) Consequências

financeiras resultantes de

exercícios anteriores

g) Total das despesas reconhecidas (d - e + f)
2 . Despesas a cargo do Estado-membro

a) Despesas imputadas a título do presente
exercício

b) Despesas imputadas a título do exercício pre
cedente, mas excluídas desse apuramento
c) Despesas imputadas a título do presente
exercício mas excluídas do presente apura
mento

3 . Meios financeiros disponíveis
a) Fundos disponíveis depois do anterior apura
mento das contas

b) Adiantamentos recebidos aquando do exer
cício precedente, relativos às despesas que
foram excluídas desse apuramento
c) Adiantamentos recebidos a título do presente
exercício

d) Adiantamentos recebidos aquando do presen
te exercício, relativos às despesas excluídas do
presente apuramento

e) Total dos fundos disponíveis para o exercício
(a + b + c - d)

f) Despesas reconheridâs (1 g)

g) Meios financeiros disponíveis depois do apu
ramento das contas do presente exercício
(e - f)

(') No caso de transferência para o Estado-membro será indicado o sinal: « — » .

8 . 12 . 89

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? L 359 / 28

(Em marcos alemães)

Despesas a título do
Estado-membro: Alemanha
Exercício : 1987

FEOGA , secção «Garantia»,
com excepção das relativas
ao Regulamento
(CEE) n? 1078 / 77
( a)

Despesas relativas
ao Regulamento (CEE)

Total

n? 1078 / 77

(a + b)

(b)

(c)

1 . Despesas reconhecidas a título do presente
exercício

a) Despesas declaradas pelo Estado-membro a
título do presente apuramento

8 297 323 175,84

- 489 323,18

8 296 833 852,66

b) Despesas declaradas aquando do exercício
precedente mas excluídas desse apuramento

0

0

0

0

0

0

d) Despesas declaradas , objecto do presente apu
ramento (a + b - c)

8 297 323 175,84

- 489 323,18

8 296 833 852,66

e) Despesas não reconhecidas

- 404 219 753,26

0

- 404219 753,26

- 17 516 723,00

0

- 17 516 723,00

7 875 586 699,58

- 489 323,18

7 875 097 376,40

8 288 037 287,45

- 489 323,18

8 287 547 964,27

0

0

0

0

0

0

8 288 037 287,45

- 489 323,18

8 287 547 964,27

412 450 587,87

0

412 450 587,87

69 781 663,10

3 547 231,34

73 328 894,44

0

0

0

8 281 600 000,00

- 4 036 554,52

8 277 563 445,48

0

0

0

e) Total dos fundos disponíveis para o exercício
(a + b + c - d)

8 351 381 663,10

- 489 323,18

8 350 892 339,92

f) Despesas reconhecidas (1 g)

7 875 586 699,58

- 489 323,18

7 875097 376,40

475 794 963,52

0

475 794 963,52

c) Despesas declaradas, excluídas do presente
apuramento

f) Consequências

financeiras resultantes de

exercícios anteriores

g) Total das despesas reconhecidas (d - e + f)
2. Despesas a cargo do Estado-membro

a) Despesas imputadas a título do presente
exercício

b) Despesas imputadas a título do exercício pre
cedente, mas excluídas desse apuramento
c) Despesas imputadas a título do presente
exercício mas excluídas do presente apura
mento

d) Total das despesas imputadas objecto do pre
sente apuramento (a + b - c)
e) Despesas a cargo ou a transferir para o Esta
do-membro na sequência do apuramento das

contas (2 d - 1 g) (*)
3 . Meios financeiros disponíveis
a) Fundos disponíveis depois do anterior apura
mento das contas

b) Adiantamentos recebidos aquando do exer
cício precedente, relativos às despesas que
foram excluídas desse apuramento
c) Adiantamentos recebidos a título do presente
exercício

d) Adiantamentos recebidos aquando do presen
te exercício, relativos às despesas excluídas do
presente apuramento

g) Meios financeiros disponíveis depois do apu
ramento das contas do presente exercício
(e - f)

( l ) No caso 4e transferência paia o Estado-membro será indicado o sinal: « — » .

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

8 . 12 . 89

N? L 359 / 29

(Em dracmas gregas)
Despesas a titulo do
FEOGA, secção «Garantia»,
com excepção das relativas
ao Regulamento
(CEE) n? 1078 / 77

Estado-membro : Grécia
Exercício: 1987

( a)

Despesas relativas
ao Regulamento (CEE )

Total

n? 1078 / 77

(a + b)

(b)

( c)

1 . Despesas reconhecidas a título do presente
exercício

a) Despesas declaradas pelo Estado-membro a
título do presente apuramento

204 756 329 605

0

204 756 329 605

b) Despesas declaradas aquando do exercício
precedente mas excluídas desse apuramento

0

0

0

0

0

0

204 756 329 605

0

204 756 329 605

- 932 923 926

0

- 932 923 926

- 1 391 025 367

0

- 1 391 025 367

202 432 380 312

0

202 432 380 312

206 447 861 073

0

206 447 861 073

0

0

0

0

0

0

206 447 861 073

0

206 447 861 073

4 015 480 761

o

4 015 480 761

8 862 870 632

0

8 862 870 632

0

0

0

204 459 757 776

0

204 459 757 776

0

0

0

213 322 628 408

0

213 322 628 408

202 432 380 312

0

202432 380 312

10 890 248 096

0

10 890 248 096

c) Despesas declaradas, excluídas do presente
apuramento

d) Despesas declaradas, objecto do presente apu
ramento (a + b - c)
e) Despesas não reconhecidas

f) Consequências

financeiras resultantes

de

exercícios anteriores

g) Total das despesas reconhecidas (d - e + f)
2. Despesas a cargo do Estado-membro

a) Despesas imputadas a título do presente
exercício

b) Despesas imputadas a título do exercício pre
cedente, mas excluídas desse apuramento
c) Despesas imputadas a título do presente
exercício mas excluídas do presente apura
mento

d) Total das despesas imputadas objecto do pre
sente apuramento (a + b - c)
e) Despesas a cargo ou a transferir para o Esta

do-membro na sequência do apuramento das
contas (2 d - 1 g) (*)
3 . Meios financeiros disponíveis

a) Fundos disponíveis depois do anterior apura
mento das contas

b) Adiantamentos recebidos aquando do exer
cício precedente, relativos às despesas que
foram excluídas desse apuramento
c) Adiantamentos recebidos a título do presente
exercício

d) Adiantamentos recebidos aquando do presen
te exercício, relativos às despesas excluídas do
presente apuramento

e) Total dos fundos disponíveis para o exercício
(a + b + c - d)

f) Despesas reconhecidas (1 g)
g) ; Meios financeiros disponíveis depois do apu
ramento das contas do presente exercício
(e - f)

í1 ) No caso de transferência para o Estado-membro será indicado o sinal : « — » .

8 . 12 . 89

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Nv L 359 / 30

(Em pesetas espanholas)

Despesas a título do
Estado-membro: Espanha
Exercício: 1987

FEOGA , secção «Garantia»,
com excepção das relativas
ao Regulamento
(CEE) n? 1078 / 77

Despesas relativas
ao Regulamento (CEE)
n? 1078 / 77

(a + b)

( a)

(b)

(c)

Total

1 . Despesas reconhecidas a título do presente
exercício

a) Despesas declaradas pelo Estado-membro a
título do presente apuramento

89 379 391 464

0

89 379 391 464

b) Despesas declaradas aquando do exercício
precedente mas excluídas desse apuramento

0

0

0

0

0

0

89 379 391 464

0

89 379 391464

-3 218 324 892

0

-3 218 324 892

0

0

0

86 161 066 572

0

86 161 066 572

89 539 083 716

0

89 539 083 716

0

0

0

0

0

0

d) Total das despesas imputadas objecto do pre
sente apuramento (a + b - c)

89 539 083 716

0

89 539 083 716

e) Despesas a cargo ou a transferir para o Esta
do-membro na sequência do apuramento das
contas (2 d - 1 g) ( l )

3 378 017 144

0

3 378 017144

2 544 776 084

0

2 544 776 084

0

0

0

86 405 417 695

0

86 405 417 695

0

0

0

e) Total dos fundos disponíveis para o exercício
(a + b + c - <I)

88 950 193 779

0

88 950 193 779

f) Despesas reconhecidas (1 g)

86 161 066 572

0

86 161 066 572

2 789 127 207

0

2 789 127 207

c) Despesas declaradas, excluídas do presente
apuramento

d) Despesas declaradas, objecto do presente apu
ramento (a + b - c)

e) Despesas não reconhècidas
f) Consequências

financeiras

resultantes

de

exercícios anteriores

g) Total das despesas reconhecidas (d - e + £)
2. Despesas a cargo do Estado-membro
a) Despesas imputadas a título dó presente
exercício

b) Despesas imputadas a título do exercício pre
cedente, mas excluídas desse apuramento
c) Despesas imputadas a título do presente
exercício mas excluídas do presente apura
mento

3 . Meios financeiros disponíveis
a) Fundos disponíveis depois do anterior apura
mento das contas

b) Adiantamentos recebidos aquando do exer
cício precedente, relativos às despesas que
foram excluídas desse apuramento
c) Adiantamentos recebidos a título do presente
exercício

d) Adiantamentos recebidos aquando do presen
te exercício , relativos às despesas excluídas do
presente apuramento

g) Meios financeiros disponíveis depois do apu
ramento das contas do presente exercício
(e - f)

í 1) No caso de transferência para o Estado-membro será indicado o sinal : « — » .

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

8 . 12 . 89

N? L 359 / 31
(Em francos franceses)

Despesas a titulo do
FEOGA, secção «Garantia»,
com excepção das relativas
ao Regulamento

Estado-membro: França
Exercício : 1987

Despesas relativas
ao Regulamento (CEE )

Total

n? 1078 / 77

(a + b)

(b)

(c)

(CEE ) n? 1078 / 77
(a)

1 . Despesas reconhecidas a título do presente
exercício

a) Despesas declaradas pelo Estado-membro a
título do presente apuramento

39 266 318 811,07

740 779,82

39 267 059 590,89

b) Despesas declaradas aquando do exercício
precedente mas excluídas desse apuramento

0

0

0

424 963 697,24

0

424 963 697,24

ramento (a + b - c)

38 841 355 113,83

740 779,82

38 842 095 893,65

e) Despesas não reconhecidas

- 271 539 485,55

- 64 777,79

- 271 604 263,34

- 10 422 170,00

0

- 10 422 170,00

38 559 393 458,28

676 002,03

38 560 069 460,31

c) Despesas declaradas, excluídas do presente
apuramento

d) Despesas declaradas, objecto do presente apu

f) Consequências

financeiras

resultantes

de

exercícios anteriores

g) Total das despesas reconhecidas (d - e + f)

I

2. Despesas a cargo do Estado-membro

a) Despesas imputadas a título do presente
exercício

39 218 526 344,26

676 002,03

39 219 202 346,29

0

0

0

424 963 697,24

0

424 963 697,24

38 793 562 647,02

676 002,03

38 794 238 649,05

234 169 188,74

0

234 169 188,74

907 053 498,36

1 819 621,02

908 873 119,38

0

0

0

38 967 125 572,97

- 1 143 618,99

38 965 981 953,98

424 963 697,24

0

424 963 697,24

39 449 215 374,09

676002,03

39 449 891 376,12

38 559 393 458,28

676 002,03

38 560 069 460,31

889 821 915,81

0

889 821 915,81

b) Despesas imputadas a título do exercício pre
cedente, mas excluídas desse apuramento

c) Despesas imputadas a título do presente
exercício mas excluídas do presente apura
mento

d) Total das despesas imputadas objecto do pre
sente apuramento (a + b - c)

e) Despesas a cargo ou a transferir para o Esta
do-membro na sequência do apuramento das
contas (2 d - 1 g) 0 )

3 . Meios financeiros disponíveis
a) Fundos disponíveis depois do anterior apura
mento das contas

b) Adiantamentos recebidos aquando do exer
cício precedente, relativos às despesas que
foram excluídas desse apuramento
c) Adiantamentos recebidos a título do presente
exercício

d) Adiantamentos recebidos aquando do presen
te exercício , relativos às despesas excluídas do
presente apuramento

e) Total dos fundos disponíveis para o exercício
(a + b + c - d)

f) Despesas reconhecidas (1 g)
g) Meios financeiros disponíveis depois do apu
ramento das contas dõ presente exercício
(e - f)

i1 ) No caso de transferência para o Estado-membro será indicado o sinal: « — » .

8 . 12. 89

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? L 359 / 32

(Em libras irlandesas)

Despesas a título do
FEOGA, secção «Garantia»,
com excepção das relativas
ao Regulamento
(CEE ) n? 1078 / 77

ao Regulamento (CEE )
n? 1078 / 77

(a + b)

(a)

(b)

(c)

a) Despesas declaradas pelo Estado-membro a
título do presente apuramento

744 392 600,36

16 551,50

744 409151,86

b) Despesas declaradas aquando do exercício
precedente mas excluídas desse apuramento

a

0

0

0

0

0

744 392 600,36

16 551,50

744 409 151,86

- 1 116 611,68

0

- 1 116 611,68

53 884,00

0

53 884,00

743 329 872,68

16 551,50

743 346 424,18

743 749 452,52

16 551,50

743 766 004,02

0

0

0

0

0

0

d) Total das despesas imputadas objecto do pre
sente apuramento (a + b - c)

743 749 452,52

16 551,50

743 766 004,02

e) Despesas a cargo ou a transferir para o Esta
do-membro na sequência do apuramento das
contas (2 d - 1 g) ( r)

419 579,84

0

419 579,84

- 7 016 670,26

937,14

- 7 015 733,12

0

0

0

739 461 146,01

15 614,36

739 476 760,37

0

0

0

e) Total dos fundos disponíveis para o exercício
(a + b + c - d)

732 444 475,75

16 551,50

732 461 027,25

f) - Despesas reconhecidas (1 g)

743 329 872,68

16 551,50

743 346 424,18

- 10 885 396,93

0

- 10 885 396,93

Estado-membro : Irlanda
Exercício : 1987

Despesas relativas

Total

1 . Despesas reconhecidas a título do presente
exercício

c) Despesas declaradas, excluídas do presente
apuramento

d) Despesas declaradas, objecto do presente apu
ramento (a + b - c)

e) Despesas não reconhecidas

f) Consequências financeiras resultantes de
exercícios anteriores

g) Total das despesas reconhecidas (d - e + f)
2 . Despesas a cargo do Estado-membro
a) Despesas imputadas a título do presente
exercício

b) Despesas imputadas a título do exercício pre
cedente, mas excluídas desse apuramento

c) Despesas imputadas a título do presente
exercício mas excluídas do presente apura
mento

3 . Meios financeiros disponíveis
a) Fundos disponíveis depois do anterior apura
mento das contas

b) Adiantamentos recebidos aquando do exer
cício precedente, relativos às despesas que
foram excluídas desse apuramento
c) Adiantamentos recebidos a título do presente
exercício

d) Adiantamentos recebidos aquando do presen
te exercício, relativos às despesas excluídas do
presente apuramento

g) Meios financeiros disponíveis depois do apu
ramento das contas do presente exercício
(e - f)

(!) No caso de transferência para o Estado-membro será indicado o sinal: « — » .

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

8 . 12 . 89

NV L 359 / 33
(Em liras italianas)

Despesas a título do
FEOGA, secção «Garantia»,
Estado-membro : Itália
Exercício: 1987

com excepção das relativas
ao Regulamento
(CEE) n? 1078 / 77

Despesas relativas
ao Regulamento (CEE )
n? 1078 / 77

(b)

(a )

Total

(a + b)

(c)

1 . Despesas reconhecidas a titulo do presente
exercício

a) Despesas declaradas pelo Estado-membro a
título do presente apuramento

5 807 192 426 385

0

5 807192 426 385

b) Despesas declaradas aquando do exercício
precedente mas excluídas desse apuramento

0

0

0

129 254 964 136

0

129 254 964 136

5 677 937462 249

0

5 677 937 462 249

- 137 402 090 347

0

- 137 402 090 347

12 747 838 327

0

12 747 838 327

5 553 283 210 229

0

5 553 283 210 229

5 790 240 946 515

0

5 790 240 946 515

0

0

0

129 254 964 136

0

129 254 964 136

5 660 985 982 379

0

5 660 985 982 379

107 702 772150

0

107 702 772150

169 872 547 635

0

169 872 547 635

0

0

0

5 744 173 252 769

0

5 744 173 252 769

129 254 964 136

0

129 254 964 136

5 784 790 836 268

0

5 784 790 836 268

5 553 283 210 229

0

5 553 283 210 229

231 507 626 039

0

231507 626 039

c) Despesas declaradas, excluídas do presente
apuramento

d) Despesas declaradas, objecto do presente apu
ramento (a + b - c)

e) Despesas não reconhecidas
f) Consequências

financeiras resultantes de

exercícios anteriores

g) Total das despesas reconhecidas (d - e + f)

2 . Despesas a cargo do Estado-membro

a) Despesas imputadas a título do presente
exercício

b) Despesas imputadas a título do exercício pre
cedente, mas excluídas desse apuramento
c) Despesas imputadas a título do presente
exercício mas excluídas do presente apura
mento

d) Total das despesas imputadas objecto do pre
sente apuramento (a + b - c)

e) Despesas a cargo ou a transferir para o Esta
do-membro na sequência do apuramento dás
contas (2 d - 1 g) (*)
3 . Meios financeiros disponíveis
a) Fundos disponíveis depois do anterior apura
mento das contas

b) Adiantamentos recebidos aquando do exer
cício precedente, relativos às despesas que
foram excluídas desse apuramento
c) Adiantamentos recebidos a título do presente
exercício

d) Adiantamentos recebidos aquando do presen
te exercício, relativos às despesas excluídas do
presente apuramento

e) Total dos fundos disponíveis para o exercício
(a + b + c - d)

f) Despesas reconhecidas (1 g)

g) Meios financeiros disponíveis depois do apu
ramento das contas do presente exercício
(e - f)

(') No caso de transferência para o Estado-membro será indicado o sinal : « — » .

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? L 359 / 34

8 . 12 . 89
(Em francos luxemburgueses)

Estado-membro: Luxemburgo
Exercício: 1987

Despesas a título do
FEOGA, secção «Garantia»,
com excepção das relativas
ao Regulamento
(CEE) n? 1078 / 77

ao Regulamento (CEE)
n? 1078 / 77

(a + b)

(a)

(b)

(c)

Despesas relativas

Total

1 . Despesas reconhecidas a título do presente
exercício

a) Despesas declaradas pelo Estado-membro a
título do presente apuramento

65 512 485

448 804

65 961 289

b) Despesas declaradas aquando do exercício
precedente mas excluídas desse apuramento

0

0

0

0

0

0

65 512 485

448 804

65 961 289

- 1 155 531

0

- 1 155 531

1 071 071

0

1 071 071

65 428 025

448 804

65 876 829

65 522 100

448 804

65 970 904

0

0

0

0

0

0

d) Total das despesas imputadas objecto do pre
sente apuramento (a + b - c)

65 522 100

448 804

65 970 904

e ) Despesas a cargo ou a transferir para o Esta
do-membro na sequência do apuramento das
contas (2 d - 1 g) 0 )

94 075

0

94 075

11 824 651

701 181

12 525 832

0

0

0

54 626 900

- 252 377

54 374 523

0

0

0

e ) Total dos fundos disponíveis para o exercício
(a + b + c - d)

66 451 551

448 804

66 900 355

f) Despesas reconhecidas (1 g)

65 428 025

448 804

65 876 829

1 023 526

0

1 023 526

c) Despesas declaradas, excluídas do presente
apuramento

d) Despesas declaradas, objecto do presente apu
ramento (a + b - c)
e) Despesas não reconhecidas

f) Consequências financeiras resultantes de
exercícios anteriores

g) Total das despesas reconhecidas (d - e + f)
2 . Despesas a cargo do Estado-membro

a) Despesas imputadas a titulo do presente
exercício

b) Despesas imputadas a título do exercício pre
cedente, mas excluídas desse apuramento
c) Despesas imputadas a título do presente
exercício mas excluídas do presente apura
mento

3 . Meios financeiros disponíveis
a ) Fundos disponíveis depois do anterior apura
mento das contas

b) Adiantamentos recebidos aquando do exer
cício precedente, relativos às despesas que
foram excluídas desse apuramento
c) Adiantamentos recebidos a título do presente
exercício

d) Adiantamentos recebidos aquando do presen
te exercício , relativos às despesas excluídas do
presente apuramento

g) Meios financeiros disponíveis depois do apu
ramento das contas do presente exercício
(e - f)

(*) No caso de transferência para o Estado-membro será indicado o sinal: « — » .
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N? L 359 / 35

(Em florins neerlandeses)

Despesas a título do
FEOGA, secção «Garantia»,
com excepção das relativas
ao Regulamento
(CEE ) n? 1078 / 77

Estado-membro : Países Baixos
Exercício: 1987

( a)

Despesas relativas
ao Regulamento (CEE )

Total

n? 1078 / 77

(a + b)

(b)

(c)

1 . Despesas reconhecidas a título do presente
exercício

a) Despesas declaradas pelo Estado-membro a
título do presente apuramento

6 429 253 259,86

4 334,40

6 429 257 594,26

b) Despesas declaradas aquando do exercício
precedente mas excluídas desse apuramento

0

0

0

0

0

0

ramento (a + b - c)

6 429 253 259,86

4 334,40

6 429 257 594,26

e) Despesas não reconhecidas

- 12 886 515,41

0

- 12 886 515,41

41 669,00

0

41 669,00

6 416 408 413,45

4 334,40

6 416 412 747,85

c) Despesas declaradas, excluídas do presente
apuramento

d) Despesas declaradas, objecto do presente apu

f) Consequências

financeiras resultantes

de

exercícios anteriores

g) Total das despesas reconhecidas (d - e + f)
2. Despesas a cargo do Estado-membro

|

l

a) Despesas imputadas a título do presente
exercício

6 429 309 031,82

4 334,40

6 429 313 366,22

0

0

0

0

0

0

6 429 309 031,82

4 334,40

6 429 313 366,22

12 900 618,37

0

12 900 618,37

19 851 195,01

1 199 927,14

21 051 122,15

0

0

0

6 380 530 665,91

- 1 195 592,74

6 379 335 073,17

0

0

0

6 400 381 860,92

4 334,40

6 400 386 195,32

f) Despesas reconhecidas (1 g)

6 416 408 413,45

4 334,40

6 416 412 747,85

g) Meios financeiros disponíveis depois do apu
ramento das contas do presente exercício
(e - f)

- 16 026 552,53

0

- 16 026 552,53

b) Despesas imputadas a título do exercício pre
cedente, mas excluídas desse apuramento
c) Despesas imputadas a título do presente
exercício mas excluídas do presente apura
mento

d) Total das despesas imputadas objecto do pre
sente apuramento (a + b - c)
e) Despesas a cargo ou a transferir para o Esta
do-membro na sequência do apuramento das
contas (2 d - 1 g) 0 )

3 . Meios financeiros disponíveis
a) Fundos disponíveis depois do anterior apura
mento das contas

b) Adiantamentos recebidos aquando do exer
cício precedente, relativos às despesas que
foram excluídas desse apuramento
c) Adiantamentos recebidos a título do presente
exercício

d) Adiantamentos recebidos aquando do presen
te exercício, relativos às despesas excluídas do
presente apuramento

e) Total dos fundos disponíveis para o exercício
(a + b + c - d)

(') No caso de transferência para o Estado-membro será indicado o sinal : « — » .

*
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N° L 359 / 36

(Em escudos portugueses)

Despesas a título do
FEOGA, secção «Garantia»,

com excepção das relativas
ao Regulamento
(CEE) n? 1078 / 77

Estado-membro: Portugal
Exercício: 1987

Despesas relativas
ao Regulamento (CEE)
n? 1078 / 77

(b)

( a)

Total

(a + b)

(c)

1 . Despesas reconhecidas a título do presente
exercício

a) Despesas declaradas pelo Estado-membro a
título do presente apuramento

22 267 141 756,00

0

22 267141756,00

b) Despesas declaradas aquando do exercício
precedente mas excluídas desse apuramento

0

0

0

0

0

0

22 267 141 756,00

0

22 267 141 756,00

- 24 981 944,00

0

- 24 981 944,00

0

0

0

22 242 159 812,00

0

22 242 159 812,00

22 291 617 687,50

0

22 291 617 687,50

o ■

0

0

0

0

0

d) Total das despesas imputadas objecto do pre
sente apuramento (a + b - c)

22 291 617 687,50

0

22 291 617 687,50

e) Despesas a cargo ou a transferir para o Esta
do-membro na sequência do apuramento das
contas (2 d - 1 g) C1 )

49 457 875,50

0

49 457 875,50

c) Despesas declaradas , excluídas do presente
apuramento

d) Despesas declaradas, objecto do presente apu
ramento (a + b - c)

e) Despesas não reconhecidas
f) Consequências

financeiras resultantes de

exercícios anteriores

g) Total das despesas reconhecidas (d - e + f)
2. Despesas a cargo do Estado-membro

a) Despesas imputadas a título do presente
exercício

b) Despesas imputadas a título do exercício pre
cedente, mas excluídas desse apuramento
c) Despesas imputadas a título do presente
exercício mas excluídas do presente apura
mento

3 . Meios financeiros disponíveis

\

||

a) Fundos disponíveis depois do anterior apura
- 1 141 580 584,96

0

- 1 141 580 584,96

0

0

0

23 561 933 327,50

0

23 561 933 327,50

0

0

0

e) Total dos fundos disponíveis para o exercício
(a + b + c - d)

22 420 352 742,54

0

22 420 352 742,54

f) Despesas reconhecidas (1 g)

22 242 159 812,00

0

22 242159 812,00

178 192 930,54

0

178 192 930,54

mento das contas

b) Adiantamentos recebidos aquando do exer
cício precedente , relativos às despesas que
foram excluídas desse apuramento
c) Adiantamentos recebidos a título do presente
exercício

d) Adiantamentos recebidos aquando do presen
te exercício , relativos às despesas excluídas do
presente apuramento

g) Meios financeiros disponíveis depois do apu
ramento das contas do presente exercício
(e - f)

(*) No caso de transferência para. o Estado-membro será indicado o sinal: « — * .

Nv L 359 / 37

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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(Em libras esterlinas)

Estado-membro : Reino Unido
Exercício: 1987

Despesas a título do
FEOGA, secção «Garantia»,
com excepção das relativas
ao Regulamento
(CEE) n? 1078 / 77
( a)

Despesas relativas
ao Regulamento (CEE )

Total

n? 1078 / 77

(a + b)

(b)

(c)

1 . Despesas reconhecidas a titulo do presente
exercício

a) Despesas declaradas pelo Estado-membro a
título do presente apuramento

1 301 835 357,14

22 982,93

1 301 858 340,07

0

0

0

0

0

0

1 301 835 357,14

22 982,93

1 301 858 340,07

- 5 069 904,00

- 45 965,86

- 5 115 869,86

49 304,00

0

49 304,00

1 296 814 757,14

- 22 982,93

1 296 791 774,21

1 301 762 073,18

- 22 982,93

1 301 739 090,25

0

0

0

0

0

0

d) Total das despesas imputadas objecto do pre
sente apuramento (a + b - c)

1 301 762 073,18

- 22 982,93

1 301 739 090,25

e) Despesas a cargo ou a transferir para o Esta
do-membro na sequência do apuramento das
contas (2 d - 1 g) (J )

4 947 316,04

0

4 947 316,04

b) Despesas declaradas aquando do exercício
precedente mas excluídas desse apuramento
c) Despesas declaradas , excluídas do presente
apuramento

d) Despesas declaradas, objecto do presente apu
ramento (a + b - c)
e) Despesas não reconhecidas

f) Consequências

financeiras

resultantes de

exercícios anteriores

g) Total das despesas reconhecidas (d - e + f)
2. Despesas a cargo do Estado-membro

a) Despesas imputadas a título do presente
exercício

b) Despesas imputadas a título do exercício pre
cedente, mas excluídas desse apuramento
c) Despesas imputadas a título do presente
exercício mas excluídas do presente apura
mento

II

3 . Meios financeiros disponíveis
a) Fundos disponíveis depois do anterior apura
mento das contas

13 310 250,86

142 974,69

13 453 225,55

0

0

0

1 257 775 498,28

- 165 957,62

1 257 609 540,66

0

0

0

1 271 085 749,14

- 22 982,93

1271 062 766,21

1 296 814 757,14

- 22 982,93

1 296 791 774,21

- 25 729 008,00

0

- 25 729008,00

b) Adiantamentos recebidos aquando do exer
cício precedente, relativos às despesas que
foram excluídas desse apuramento
c) Adiantamentos recebidos a título do presente
exercício

d) Adiantamentos recebidos aquando do presen
te exercício, relativos às despesas excluídas: do
presente apuramento

e) Total dos fundos disponíveis para o exercício
(a + b + c - d)

f) Despesas reconhecidas (1 g)
g) Meios financeiros disponíveis depois do apu
ramento das contas do presente exercício
(e - f)

(!) No caso de transferência para o Estado-membro será indicado o sinal: « — » .

